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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
Het is dinsdag 28 september. Buiten schijnt de zon. Binnen zijn de jongens en meisjes 
onder leiding van de leerkrachten/onderwijsassistenten druk bezig met hun school-
werkzaamheden. Er klinkt ook muziek in de school, want het is dinsdag. Daarover straks 
meer. 
 
Juf Magreet is na de zomervakantie gestart met haar re–integratie. Het gaat de goede 
kant op en dat betekent dat ik me langzamerhand ga terugtrekken van CBS Nieuwoord. 
Tot de herfstvakantie blijf ik op dinsdag, woensdag en vrijdag op school aanwezig zijn. Na 
de herfstvakantie zal dat aanzienlijk verminderen. Goed nieuws voor juf Magreet en de 
school van uw kinderen. 
 
In het nieuws heeft u vast wel gehoord van de NPO-middelen. De regering stelde gelden 
beschikbaar om het onderwijs (na Corona) een extra impuls te geven. NPO betekent 
Nationaal Programma Onderwijs. Vanaf de meivakantie heb ik samen met de 
medewerkers gewerkt aan een plan. Voor de zomervakantie is het plan besproken met 
de medezeggenschapsraad. En in de afgelopen weken hebben de directeuren en intern 
begeleiders van de scholen van PCBO Vroomshoop elkaar op de hoogte gebracht van de 
plannen. Vervolgens zijn de plannen ook gedeeld met het bestuur. Ondertussen is de 
ontwikkeling doorgegaan en is ook een deel van het plan in uitvoering gegaan. 
 
Vandaag deel ik het plan graag met alle ouders. We hebben op school een vrije vertaling 
van de letters NPO, namelijk Nieuwoord Pakt Op. Dat is niet voor niets gekozen. We 
hebben het geld goed opgepakt. De middelen gaan naar de volgende ZEVEN 
onderwerpen: 
 

1. De inzet van een taalspecialist. De taalspecialist ondersteunt de kinderen die 
taal- en of spraakmoeilijkheden ervaren. En ze heeft speciaal aandacht voor 
kinderen met een NT-2 (Nederlands als tweede taal) achtergrond. Ze werkt samen 
met de logopediste en de leerkrachten. De bedoeling is dat de kinderen die deze 
moeilijkheden ervaren extra aandacht krijgen en dat leerkrachten daardoor meer 
tijd beschikbaar krijgen voor alle andere kinderen.  

 
 

 

 
 
 
28 september 2021 
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De taalspecialist heet juf Ryanne van Maldegem en zal op D.V. maandag 8 
november haar werkzaamheden starten. Juf Ryanne komt op maandag, dinsdag 
en donderdag op school.  
We kijken uit naar haar komst en hebben goede verwachtingen van haar inzet. 

2. De inzet van onderwijsassistenten. Sinds de zomervakantie werkt juf Manon drie 
dagen als assistent in de groepen 5 tot en met 8. Ze ondersteunt kinderen in en 
buiten de groep hoofdzakelijk bij taal, lezen, spelling, rekenen. Daarnaast verleent 
ze andere hand- en spandiensten, ook bij de overige vakgebieden. Door de komst 
van juf Manon kan juf Iny zich concentreren op de kinderen van groep drie en vier. 
Op deze wijze is er meer aandacht voor ieder kind.  

3. De inzet van extra leerkrachten in de onderbouw. Juf Tamara Dumas is het 
leerkrachtenkorps komen versterken. Met haar en de ondersteuning van juf 
Herma hebben we op meerdere dagen drie leerkrachten voor twee kleuter-
groepen. Op deze manier zijn we in staat om individuele kinderen en kleine 
groepen extra aandacht te geven. De leerkracht van de groep heeft op deze 
manier meer gelegenheid om de andere kinderen te ondersteunen en te helpen. 
Dankzij deze inzet is er meer aandacht voor het onderwijs aan ieder kind. Dat is 
voor ons een belangrijk doel, zoals u ook kunt lezen bij de eerste twee punten. 

4. Een vakleerkracht gymnastiek. Op donderdag komt een vakleerkracht 
gymnastiek de kinderen van groep 1 tot en met 4 lesgeven. De leerkrachten zijn 
bij deze les betrokken, zodat zij kunnen ondersteunen. Tevens kunnen zij ervaren 
hoe een professional invulling geeft aan een les lichamelijke oefening. Op dit 
moment worden de groepen 3 en 4 gesplitst, zodat kinderen nog meer aan hun 
trekken komen. 

5. Een vakleerkracht muzikale vorming. Op dinsdag is er een vakleerkracht muziek. 
Juf Mirjam geeft les aan alle groepen. Dat mag je echt een topprestatie noemen. 
De kinderen en de juf genieten van deze lessen. De collega’s maken de lessen mee 
en leren ervan. Ze houden mede toezicht op een plezierig verloop. Samen muziek 
maken bevordert het groepsgevoel, het ontwikkelt talenten en is goed voor het 
brein van iedereen.  

6. Projecten techniek en cultuur. We willen tussen nu en de kerstvakantie projecten 
gaan samenstellen met een technisch en/of een cultureel karakter. U kunt denken 
aan het omgaan met bepaalde gereedschappen, een les van een timmer-
man/metselaar/loodgieter. Het bezoeken van een bijzonder gebouw in 
Vroomshoop en/of in de omgeving. Met de bedoeling er meer van te weten, te 
leren en erover te praten en ermee aan het werk te zijn. U kunt denken aan de 
kerkgebouwen en de bruggen over het water in de kern van Vroomshoop. 

7. Een aanvulling op ons leerlingvolgsysteem: CITO in beeld of Leeruniek. Beide 
programma’s zorgen ervoor dat we de leerlingen beter in het zicht krijgen. We 
proberen voor 1 maart 2022 te besluiten en kiezen voor één van deze 
programma’s of we gaan zonder deze programma’s door. 

 
Wilt u meer weten of zijn er vragen, dan kunt u contact met mij opnemen.  
 
Met een hartelijke groet,         
meester Gijs  
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Juf Tamara getrouwd 
 
Op maandag 21 september is juf Tamara getrouwd. De 
kinderen hebben een deel van de trouwdag op afstand 
meegekeken. We zijn blij met de juf en haar man en 
wensen ze samen alle goeds voor de toekomst. We 
hopen dat zij een goede en gezegende tijd met elkaar 
mogen beleven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social Schools 
Vanaf vandaag kunt u, als ouder/verzorger, uw kind ziek melden via Social Schools. We 
hebben ervaren dat het inplannen van de startgesprekken goed is verlopen. Daarom vinden 
wij het nu een mooie stap om u de gelegenheid te geven om uw kind af te melden via Social 
Schools, in plaats van een telefoontje naar school.  
Hieronder staan de stappen wat betreft het afmelden van uw kind: 
 

 
 

Voor meer informatie wat betreft absentiemeldingen:  
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360000639931-Absentiemelding-voor-mijn-
kind-doen-deze-aanpassen-of-mijn-kind-beter-melden. 
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Naast het afmelden geven we u ook de gelegenheid om via Social Schools verlofaanvragen, 
voor uw kind(eren), in te dienen. Hiervoor volgt u de volgende stappen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie wat betreft verlofaanvragen:  
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360020655812. 
 
Dierendag 
Volgende week maandag is het dierendag. We hebben de 
mogelijkheid om het weer op de traditionele manier te 
organiseren. Wanneer u met uw dier naar school wil komen 
bent u welkom. Wilt u, uiterlijk vrijdag 1 oktober, bij de 
leerkracht melden of u met uw huisdier naar school komt. 
Wanneer de weersomstandig ongunstig zijn (regen, wind 
etc.), zal het niet doorgaan. Bij goede weersomstandigheden 
bent u vanaf 13:15 uur welkom op het schoolplein. Juf Iny 
neemt de organisatie voor haar rekening. De groepen komen 
tussen 13:15 uur en 14:15 uur langs om de dieren te bekijken. 
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Kinderboekenweek 
Op 6 oktober begint de Kinderboekenweek weer! Deze duurt tot 
17 oktober. Het thema is: Worden wat je wil! 
Het gaat dus over beroepen. Daarom gaan we de 
Kinderboekenweek openen op het plein. We zingen en dansen 
mee op het Kinderboekenweek-lied van Kinderen voor Kinderen. 
En omdat het thema ‘beroepen’ is mogen alle kinderen verkleed 
komen als een beroep. We zijn benieuwd hoeveel verschillende 
beroepen we zien op 6 oktober! U bent natuurlijk ook van harte 
uitgenodigd om te komen kijken. 

 
Kindervakantiefeest 
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand was: € 165,14. 
 
Kind op Maandag 
Groep 1 t/m groep 8 

 
Agenda 

 

 
Namens het team van CBS Nieuwoord willen we u en jullie 

alvast een fijne herfstvakantie wensen! 
 
 

Week 39: 27 september t/m 1 oktober 
Jakob wil weg, Genesis 30: 25-36 
Takken in het water, Genesis 30: 37-43 
Jakob gaat weg, Genesis 31: 17-24 
Week 40: 4 t/m 8 oktober 2021 
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31: 25-35 
Verbond met Laban, Genesis 31: 43-54 
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32: 1-22 
Week 41: 11 t/m 15 oktober 2021 
Bij de Jabbok, Genesis 32: 23-33 
Verzoening met Esau, Genesis 33: 1-11 
Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35: 16-29 
Week 43: 25 t/m 29 oktober 2021 
De dromen van Jozef, Genesis 37: 1-11 
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37: 12-36 
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39: 1-6 

Week van 27 september Startgesprekken  
4 oktober Dierendag 
6 oktober Start Kinderboekenweek 
18 oktober t/m 22 oktober Herfstvakantie 
26 oktober Volgende Nieuw   tje 


